
Školení zahrnuje ukázku augmentačních technik pro různé závažné situace. Tyto techniky 
lze využít při augmentaci poextrakční rány, sinus liftu a také při horizontální a vertikální 
augmentaci alveolárního hřebene. Tématem bude také risk management a management 
komplikací. Snahou workshopu je ukázat účastníkům, že crosslinkově upravené membrány 
mohou být lepším řešením u složitých případů.
Tento praktický workshop se věnuje výběru správného materiálu pro danou indikaci 
a trénink metod pro získání maximálních a předvídatelných výsledků. Účastníci si vyzkouší 
následující techniky: augmentace poextrakční rány s OSSIX™ Bone, použití OSSIX® Volumax 
pro bukální konturování a GBR techniku s OSSIX Plus® a také OSSIX™ Bone a také si vyzkouší 
práci s novým implantačním systémem DS PrimeTaper.

CENA: 
7 990 Kč včetně DPH
Určeno pro: Implantology

AUGMENTACE VELKÝCH KOSTNÍCH 
DEFEKTŮ S POUŽITÍM MATERIÁLŮ 
OSSIX

SLAVÍME 30. ROK
Každý 30. zaregistrovaný účastník naší 

akademie získává kurz ZDARMA.

Zveme vás na praktický workshop
Přednášející: DDr. Sascha Virnik
Přednáška bude v anglickém jazyce bez tlumočení.

Pátek 2. června 2023 od 13 hodin
Vienna House by Wyndham Diplomat Prague, 
Evropská 370/15, 160 41 Praha 6



Vzdělání

Studium všeobecného lékařství (Univerzita Vídeň)

Studium zubního lékařství (Univerzita Vídeň)

Pracovní zkušenosti

Vedoucí pro maxilofaciální chirurgii (hlavní zaměření 
na rekonstrukci chirurgicko maxilofaciálních defektů)

Specialista na parodontologii (Rakouská parodontologická 
společnost)

Soukromá praxe parodontologie a implantologie

Soudní expert pro orální a maxilofaciální chirurgii

Výzkumné zkušenosti v parodontologii, implantologii 
a maxilofaciální chirurgii

Ostatní

Člen etické komise

Ředitel studijního klubu ITI

Předseda ITI Rakouska a člen ITI

DDr. Sascha Virnik
12.30–13.00 registrace a občerstvení

13.00–15.00 přednáška

15.00–15.45 pozdní oběd

15.45–18.00 přednáška + praktická část

Registrujte se online na stránkách www.jps.cz/akademie, 
telefonicky na naší bezplatné lince 800 111 577, e-mailem 
na adrese objednavky@jps.cz nebo u svého obchodního 
zástupce.

Platbu účastnického poplatku prosím poukažte na zá-
kladě námi vystavené faktury na účet JPS 5493/0300, 
jako variabilní symbol uveďte číslo faktury. Uhrazením 
účastnického poplatku je dokončena registrace a tímto 
okamžikem je mezi pořadatelem akce a účastníkem 
uzavřena smlouva o účasti, jejíž nedílnou součástí jsou 
Závazné podmínky účasti na akci pořádané firmou 
JPS s.r.o. Tyto podmínky jsou k dispozici na interneto-
vých stránkách www.jps.cz/akademie.

V ceně je zahrnuto chutné občerstvení během přestá-
vek a oběd vč. nápoje. Wifi je bezplatně k dispozici. 
Parkování: hotelová garáž 70 Kč/hod., nebo 700 Kč za 
více než 10 hodin; venkovní hotelový parking 200 Kč/den; 
parkovací modré zóny v okolí hotelu

Na akcích pořádaných Akademií JPS jsou pro Vás při-
praveny mimořádně výhodné nabídky a slevy.

INFORMACE

PROGRAM

akademie JPS s. r. o., Velichovská 14, 155 00 Praha 5, tel.: +420 235 518 936, zelená linka: 800 111 577,
e-mail: objednavky@jps.cz, www.jps.cz, www.facebook.com/JPS.dentalni.vyrobky

Taťána Tučková
Specialista pro implantologii,
obchodní zastoupení pro Prahu
M: +420 770 112 701
E: tuckova@jps.cz

Alena Dražanová
zastoupení pro implantologii
Dentsply Sirona Implants Čechy
M: +420 602 359 610
E: drazanova@jps.cz


